
 

 
 PATVIRTINTA:  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos  

mokyklos direktoriaus prof. R. Sviackevičiaus  

2020 m. vasario 8 d. Įsakymu Nr. V-87 

 
I respublikinio stygininkų festivalio-konkurso „Con moto 2020“ 

 

NUOSTATAI 

 

1. Tikslas ir uždaviniai  

• Sudaryti sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams plėtoti lavinimosi ir saviraiškos poreikius. 

• Populiarinti styginių instrumentų specialybę 

• Ugdyti grojimo įgūdžius 

• Skatinti motyvaciją 

• Ieškoti jaunųjų talentų 

• Atskleisti jų potencialias galimybes       

                                                                                     

2. Vieta ir laikas 

2020 m. balandžio 4 d. 10 val. 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, J. Girijoto koncertų salė. Adresas: Karklėnų g. 9, 11223 Vilnius 
 

3. Festivalio-konkurso dalyviai 

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų specialybių (smuikas, altas, violončelė) mokiniai.   

Dalyviai skirstomi į 4 grupes: 

• A grupė  iki 9 metų 

• B grupė 7-9 metai 

• Cgrupė  10-11 metai 

• D grupė  12-14 metai 

• E grupė 15-18 metai 
 

4. Festivalio-konkurso reikalavimai 

Vienas laisvai pasirinktas charakteringas arba virtuozinis kūrinys (atliekama mintinai). 
 

5. Festivalio-konkurso dalyvavimo sąlygos:  

• Konkurso dalyvio mokestis – 5 eurai 

Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu:  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla,  

AB bankas LUMINOR ; Sąskaitos numeris: LT 914010042403921808  

(Mokėjimo paskirtyje nurodykite festivalio - konkurso pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę. 

Atlikus mokėjimą pavedimu, būtina atsiųsti mokėjimo nuorašą).  

• Dalyvio nario mokestis gali būti mokamas festivalio - konkurso registracijos metu, šiomis valandomis  

9-10 val. ir 12-13 val. 

• Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2020 m. kovo 15  d. elektroninio pašto adresu: 

nvmm.styginiai@gmail.com 

• Konkurso repeticijų grafikas ir dalyvių pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbti mokyklos internetiniame 

puslapyje: www.nvmm.lt  

• Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami 

neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose bei spaudos šaltiniuose. 

• Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai.  

                                                                                                                                                                                                

6. Festivalio-konkurso vertinimo kriterijai ir apdovanojimai 

• Profesionalumas, muzikalumas, programos sudėtingumas, artistiškumas 

• Visi festivalio-konkurso dalyviai bus apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis 
 

7.  Festivalio-konkurso rengėjai  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos styginių instrumentų skyrius  

Projekto vadovas - mokyklos direktorius prof. Ričardas Sviackevičius 

Projekto kuratorė – direktoriaus pavaduotoja Dangira Goštaltavičiūtė  

Projekto meno vadovė -  mokytoja ekspertė Daiva Vasiliauskienė tel.nr. +370619 46348 

mailto:nvmm.styginiai@gmail.com

